Laba diena, gerb. Vadove,
Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas maloniai kviečia
Jūsų įstaigos medicinos psichologus bei kitus specialistus – teismo psichologus ekspertus, teismo vaikų ir
paauglių psichologus ekspertus, psichiatrus, vaikų ir paauglių psichiatrus, teismo psichiatrus ekspertus,
teismo vaikų ir paauglių psichiatrus ekspertus, psichikos sveikatos slaugytojus, neurologus, reabilitologus
ir kt. – į nuotolinę „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2020“, kuri vyks 2020 m. spalio 5,
7, 9, 13 ir 15 dienomis, 17-20 val.
Pagal Lietuvos medicinos psichologo medicinos normą MN 162:2018 medicinos psichologas,
viena iš medicinos psichologų pareigų yra tobulinti profesinę kvalifikaciją (12.7 p.). „Klinikinių ir
sveikatos psichologų konferencijos – 2020“ programa parengta atsižvelgiant į šioje normoje nustatytas
medicinos psichologo kompetencijas. Konferencijoje bus ugdomos šios medicinos psichologo
kompetencijos:
• neuropsichologinių psichikos veiklos ir jų sutrikimų išmanymas (16.2.3. p.) – neuropsichologijos
temai skirta spalio 7 dienos sesija „Kalbos neuropsichologija: raida ir kalbos sutrikimų
psichologinis įvertinimas“, kurios metu dr. Thomas H. Bak skaitys pranešimą apie kalbos raidą bei
ves praktines dirbtuves, skirtas ugdyti psichologinio kalbos įvertinimo įgūdžius.
• psichoterapijos paradigmų, technikų ir psichologinio poveikio priemonių bei jų taikymo gydant
psichikos ir somatinius sutrikimus, konsultuojant pacientus, vykdant prevenciją ir reabilitaciją
išmanymas (16.2.7. p.) – šiai kompetencijai ugdyti bus skirtos dvi konferencijos sesijos: spalio 9 d.
Aušra Griškonytė ves diskusiją „Darbas grupėje: kodėl ir kaip psichologas/ė konfrontuoja“, o
spalio 13 d. prof. Sarah Corrie skaitys pranešimą ir ves seminarą, kaip taikyti kognityvinę elgesio
terapiją poroms, kai vienas iš partnerių serga lėtine fizine ar psichikos liga.
• psichologinių sveikatos ir ligų ypatumų, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos principų
išmanymas (16.2.8. p.) – 2020 spalio 15 d. sesija bus skirta psichologiniams nevaisingumo
aspektams aptarti: bus skaitomi pranešimai „Nevaisingumas kaip trauma moteriai ir šeimai“,
„Pagalbinio apvaisinimo apžvalga“, „Praktiniai nevaisingumo tyrimo ir gydymo aspektai
Lietuvoje“, „Psichologinio konsultavimo kryptys gydant nevaisingumą“ bei vyks diskusija
„Nevaisingumas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“.
• Reaguojant į 2020 metų aktualijas, COVID-19 pandemiją ir iššūkius, kylančius medicinos
psichologams teikiant paslaugas karantino sąlygomis ir po jo, spalio 5 d. bus skirta šio laikotarpio
problemoms aptarti: bus pristatoma, kokią veiklą vystė Lietuvos psichologų sąjunga iki pandemijos
ir per pandemiją, kokias karantino laikotarpio pamokas turėtume išmokti rūpindamiesi mūsų
sveikatos sergėtojais, aptariami nuotolinio darbo ypatumai, pristatyta nuotolinį darbą palengvinanti
platforma Manodaktaras.lt ir programėlė AOC.
Tikimės, kad medicinos psichologai, o taip pat kiti specialistai ras konferencijoje jiems aktualių
temų.
Konferencijos programa, pranešimų santraukos ir registracija:
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1361&data=2020-10-5
Mažiausias dalyvio mokestis – iki 2020-09-14.
Registracija baigiasi 2020-10-01.
Būtume dėkingi, jei persiųstumėte kvietimą dalyviams ir programą Jūsų įstaigos medicinos
psichologams ir kitiems specialistams: teismo psichologams ekspertams, teismo vaikų ir paauglių
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psichologams ekspertams, psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, teismo psichiatrams ekspertams,
teismo vaikų ir paauglių psichiatrams ekspertams, psichikos sveikatos slaugytojams, neurologams,
reabilitologams ir kt., kuriuos gali dominti psichologiniai sutrikimų ir jų gydymo aspektai.
Pagarbiai,
Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos komitetas
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